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1. 
İnsanın varlıklar âlemi içerisinde seçkin bir konumu vardır. İnsan aklı sayesinde düşünebilir, 
doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilir. İyi olanı anlama ve tercih etme yeteneğine sahiptir. 
Bu nedenle varlıklar arasında yaptıklarından sorumlu tutulan tek varlık insandır. 

Bu metindeki düşünceyi destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ken-
dilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” 
(İsrâ suresi, 70. ayet)

B) “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacak-
sınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.” (Bakara suresi, 110. ayet) 

C) “(Ey Peygamber) Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı 
yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi…” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet) 

D) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan 
hayra harcayın…” (Bakara suresi, 267. ayet)

2. ● Görünmezler. 
● İradeleri vardır. 
● Ateşten yaratılmışlardır. 

Özelliklerinden bir kısmı verilen varlık türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanlar  B) Cinler C) Melekler  D) Peygamberler 

3. 
Duyularla algılanamadığı hâlde varlığı kabul edilen varlıklar vardır. 

Öğretmenin anlattığı konuya aşağıdaki öğrencilerden hangisi uygun bir örnek vermemiş-
tir?

A) Ateşi elimizle tutamadığımız hâlde varlığına inanırız.

B) Elektrik akımını göremediğimiz hâlde varlığından şüphe etmeyiz. 

C) Akıl, sevgi ve merhamet, göremediğimiz hâlde var olduğuna inandığımız duygulardandır. 

D) Televizyon kumandasının sinyallerini hissedemediğimiz hâlde gerçekliğini kabul ederiz. 
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4. 

Allah’ın yarattığı bütün varlıklar, âlemi 
oluşturur. Bu varlıkları duyularla algılaya-
bilir veya akıl yoluyla düşünüp kavraya-
biliriz. Âlemdeki bütün varlıkları yaratan 
ve evreni düzene koyan Allah’tır. Âlemde 
görünen ve görünmeyen sayısız varlık 
bulunmaktadır. İnsanlar, hayvanlar, bitki-
ler, dağlar, denizler, Ay ve Güneş görüle-
bilen varlıklardandır. 

Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Evreni ve evrendeki varlıkları düzene 
koyan Allah’tır. 

B) Âlemi oluşturan varlıkların tamamı Allah 
tarafından yaratılmıştır.

C) Âlem tamamen duyularımızla algılana-
bilen varlıklardan oluşmuştur. 

D) Âlemde görünebilen varlıklar olduğu gibi 
görünemeyen varlıklar da vardır.

5.  I. Rüyalar

 II. Kur’an-ı Kerim

 III. Peygamberimizin hadisleri

Yukarıda verilenlerden hangileri görüle-
meyen varlıklar hakkında insana en doğ-
ru bilgileri verir?

A) I ve II  B) I ve III

C) II ve III  D) I, II ve III

6. 

Işık, şeker, melek

Cüne

Radyo dalgaları, cin, melek

Allah, hava, su

Ay, Güneş, cin

Ser

Giz

Fat

Öğretmen, öğrencilerinden beş duyu ile 
algılanamayan varlıklara üçer tane örnek 
vermelerini istemiştir. 

Buna göre öğrencilerden hangisinin 
söylediklerinin hepsi doğrudur? 

A) Serkan B) Gizem 

C) Cüneyt  D) Fatma
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7. 
“And olsun sizi yarattık; sonra size şekil verdik; sonra da meleklere, “Âdem’e secde edin.” 
diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı.” (A‛râf 
suresi, 11. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? 

A) İnsan; melekler ve iblisten sonra yaratılmıştır.

B) Melekler; itaatkâr, iblis ise isyankâr özellik taşıyan varlıklardır.

C) Âdem, secde etmeyen varlıklar arasında yer alarak isyan etmiştir.

D) Evrende insan, melek, şeytan gibi birbirinden farklı varlıklar vardır. 

8. 
Melekleri duyularımızla algılayamadığımız ve gözle göremediğimiz için onlar hakkındaki bil-
gileri ancak ----

Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlandığında inancımıza göre doğru bir 
bilgi olur? 

A) İncil ve Tevrat’tan öğrenebiliriz. 

B) Bir melekle karşılaştığımızda öğrenebiliriz. 

C) Büyüklerimizin anlattığı hikâyelerden öğrenebiliriz. 

D) Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözlerinden öğrenebiliriz. 

9. 
İnsanları savurganlığa, edepsizliğe ve nefrete yönlendirir. Kötülüklerin simgesidir. İnsanı sap-
tırmayı amaçlar. ---- Allah’a isyan etmiştir.

Şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şeytan  B) İnsan  C) Melek  D) Cin
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1. 
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana 
ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât 
suresi, 56. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çı-
karılacak sonuçlardan biri olamaz? 

A) Bütün varlıkların yaratıcısı Yüce Allah’tır.

B) Cinler, Allah’a ibadet etmek için yaratıl-
mıştır. 

C) İnsanlar, Allah’a ibadet etmek için yara-
tılmıştır. 

D) Melekler, Allah’a devamlı ibadet eden 
kullardır. 

2. Cinler hakkındaki tek bilgi kaynağımız 
Kur’an ve hadislerdir. 

Cinler de melekler gibi görünmeyen 
varlıklardandır. 

Cinler ibadetle sorumlu tutulan varlık-
lardandır.

Cinler nurdan yaratılmış varlıklardır. 

Bu tabloda cinlerle ilgili hangi renkteki 
kutucukta yer alan bilgi yanlıştır? 

A) Mavi  B) Kırmızı

C) Sarı  D) Gri 

3. 
“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz 
zaman, onun ölümünü onlara, ancak 
değneğini yemekte olan bir kurt gös-
terdi. Süleyman yere yıkılınca cinler 
anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı 
aşağılayıcı azap içinde kalmamış ola-
caklardı.” (Sebe suresi, 14. ayet)

Bu ayete bakarak cinler hakkındaki han-
gi yanlış bilgi düzeltilebilir?

A) Cinler insanlara büyü yoluyla zarar ve-
rebilir. 

B) Cinler insanlara gelecekle ilgili bilgiler 
verebilir. 

C) Cinler günah işlemeyen varlıklardır.

D) Cinler ölümsüz varlıklardır. 

4. 

Nazar boncuğu taşınmalı
Er

Ker

Ft

Ahe

Eûzü besmele çekilmeli

Muska takılmalı

Geceleri tırnak kesilmemeli

Şeytanın kötülüğünden korunmak için 
hangi öğrencinin önerisi doğrudur?

A) Ercan  B) Kerem

C) Ahmet  D) Fatih
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5. 
İnsanları günaha yönlendirir. Allah’ın 
emirlerine karşı gelmiştir. İnsanlar ara-
sında bozgunculuk çıkarır. Ateşten ya-
ratılmış varlıklardandır. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi şeytanla 
ilgili verilen özelliklerden hiçbirini açık-
lamaz? 

A) “…Şeytan onlara işlediklerini güzel gös-
terip onları yoldan çıkardı.” 

B) “… Sonra meleklere: Âdem’e secde 
edin dedik. Hemen secde ettiler. Ancak, 
İblis secde edenlerden olmadı.” 

C) “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların 
helal ve temiz olanlarından yiyin, şeyta-
nın peşine düşmeyin çünkü şeytan sizin 
açık bir düşmanınızdır…” 

D) “Allah, İblis’e: ‘Sana emrettiğim hâlde 
seni secde etmekten alıkoyan nedir?’ 
dedi. O, ‘Beni ateşten yarattın, onu ise 
çamurdan yarattın. Ben ondan üstü-
nüm.’ dedi.” 

6. 
Allah, ilk insan olarak Hz. Âdem’i yarat-
mıştır. Ona akıl, irade gibi üstün özellik-
ler vermiştir. Daha sonra bütün melek-
lerin ve İblis’in Âdem’e secde etmesini 
istemiştir. Melekler secde ettiği hâlde, 
İblis (şeytan) bu emre karşı çıkmıştır. 
Bu tavrından dolayı Allah onu huzurun-
dan kovmuştur. 

Buna göre şeytanın, Allah’a karşı gel-
mesinde hangi tutumu daha çok etkili 
olmuştur? 

A) Kendisini insandan üstün tutması 

B) Kendisini meleklerle kıyaslaması

C)  Akıl ve iradeye sahip olması 

D) Secde etmeyi bilmemesi 

7. I. Allah’ın meleklerinden yardım istemeli-
yiz.

 II. Dürüst bir şekilde çalışarak Allah’a dua 
etmeliyiz.

 III. Kötü söz söylemekten ve haramlardan 
sakınmalıyız.

 IV. Ayete’l-Kürsi, İhlâs, Felâk ve Nâs sure-
lerini sık sık okumalıyız. 

Şeytanın kötülüğünden korunmak için 
yukarıdaki tavsiyelerden hangilerine 
uyulmalıdır?

A) I ve II  B) II ve IV 

C) II, III ve IV  D) I, II, III ve IV 

8. 

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sına-
vında kopya çekmeye çalışan bir öğ-
renci öğretmeni tarafından fark edilince 
hatasını anlayarak; “Şeytana uydum, bir 
daha yapmayacağım, söz veriyorum.” 
der ve arkadaşlarından ve öğretmenin-
den özür diler. 

Bu öğrenci ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 

A) Aslında hatalı olan çocuk değil, şeytan-
dır.

B) Şeytanın kopya çekmesi yönündeki fı-
sıltısından etkilenmiştir.

C) Kopya çekme eylemi ile şeytanın kötülü-
ğü arasında bağ kurmuştur. 

D) Kopya çekerken Kirâmen Kâtibin melek-
lerinin varlığını unutmuştur. 
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9. 
İnsan, Yüce Allah’ın yasak ettiği bir dav-
ranışı yapma isteği duyduğunda bu is-
teğin öncelikle ---- yönlendirmesinden 
kaynaklandığını bilmeli ve böyle bir dav-
ranışta bulunmamalıdır. 

Bu cümlede boş bırakılan yere hangi 
sözcüğün getirilmesi uygundur?

A) insanların  B) meleğin

C) şeytanın  D) ihtiyaçların 

10. 
Şeytan, insanları kötü davranışlara yön-
lendirmek için sürekli çaba harcasa da 
onun insan üzerinde bir yaptırım gücü 
yoktur. İnsan, iyiliği de kötülüğü de ken-
di iradesiyle yapar. Ancak insan, kendi 
iradesiyle şeytanın isteğine uyup kötü 
davranışlar da bulunabilir. 

Buna göre insanın kötü davranışları ter-
cih etmesinde en önemli etken aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) İnsanın şeytanın çabaları karşısında 
çok güçsüz kalması 

B) İnsanın kendi iradesi ile kötülüğü tercih 
etmesi

C) Şeytanın yaptırım gücünün yüksek ol-
ması

D) Şeytanın kötülükleri insana fısıldaması

11. 
 l. Allah’a iman eden varlık 

 ll. Gökyüzünde yaşayan varlık

 lll. Yüce ve günahsız varlık

 lV. Haberci, elçi, güç, kuvvet

Yukarıdakilerden hangisinde melek kav-
ramının sözlük anlamı doğru olarak ve-
rilmiştir?

A) l B) ll C) lll D) lV

12. 
Dört büyük melekten biridir. 

Allah’tan aldığı mesajları peygamberle-
re iletmekle görevlidir. 

Açıklaması verilen melek aşağıdaki ayet-
lerden hangisinde anlatılmıştır? 

A) “Sur’a üflenince... göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir 
daha üflenince birde ne göresin, onlar 
ayağa kalkmış bakıyorlar.” (Zümer sure-
si, 68. ayet)

B) “‘Allah, benden başka ilah yoktur. Öyle 
ise bana karşı gelmekten sakının’, diye 
(insanları) uyarmaları için emrini içeren 
vahiy ile melekleri kullarından dilediğine 
indirir.” (Nahl suresi, 2. ayet) 

C) “İki melek insanın sağında ve solunda 
oturarak yaptıklarını yazarlar.” (Kâf su-
resi, 17. ayet) 

D) “Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli 
yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduk-
larınızı bilir.” (İnfitar suresi, 10 - 12. ayet-
ler)
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13. 
Nurdan yaratılmışlardır. İnsanların iyi-
liğini, mutluluk ve huzurunu isterler. 
Kötülük nedir bilmezler. Cinsiyetleri ve 
iradeleri yoktur. Yeme içmeye ihtiyaç 
duymazlar. Çok hızlı hareket ederler.

Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan 
hangisine cevap olarak verilmiştir? 

A) Meleklerin görevleri nelerdir? 

B) Meleklerin varlığının delilleri nelerdir? 

C) Meleklerin özellikleri nelerdir?

D) Meleklere imanın davranışlara etkileri 
nelerdir?

14. 
“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz 
zaman, onun öldüğünü, ancak değne-
ğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (So-
nunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler 
gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap 
içinde kalmazlardı.” (Sebe suresi, 14. 
ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Peygamberlerde ölümlüdür. 

B) Cinler geleceği bilirler.

C) Cinler Hz. Süleyman’ın öleceği zamanı 
bilememişlerdir.

D) Cinler gaybı bilemezler. 

15. 

Barış

Gizli, örtülü varlık, görülmeyen
şey.

Barış’ın tanımını yaptığı kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Peri  B) Ruh  C) Melek D) Cin 

16. 

Yeni doğan bebeklere halk arasında 
“nur topu” ve “melek gibi” benzetmeleri 
yapılır. 

Aşağıda verilenlerden hangisi bu ben-
zetmenin yapılmasının sebeplerinden-
dir? 

A) Günahsız olarak dünyaya gelmeleri 

B) Nurdan yaratılmış olmaları 

C) Kötülük yapmanın ne olduğunu bilmeleri 

D) Konuşamıyor olmaları 
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1. Meleklerle ilgili olarak aşağıdaki öğren-
cilerden hangisinin söylediği yanlıştır? 

İbadet ederler.

A)

B)
Ali

Ömer

C)

D)

Hamza

İbrahim

Yemezler ve içmezler.

Yorulmazlar.

Ateşten yaratılmışlardır.

2. 
“(Melekler) Lütuf ve ihsana mazhar ol-
muş kullardır. Allah’ın sözünden önce 
söz söylemezler ve O’nun emrine göre 
hareket ederler.” (Enbiyâ suresi, 26 ve 
27. ayetler)

Bu ayetlerden meleklerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi çıkartılamaz? 

A) Allah, onları insanlar gibi sınamaktadır.

B) Allah’ın emirlerine asla karşı gelmezler. 

C) Allah’a karşı saygısızlık etmezler. 

D) Allah’ın yarattığı özel varlıklardır.

3. 
Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canlarını 
almakla görevlidir. Bu nedenle Azrail’e 
---- meleği de denir. 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

A) ölüm B) vahiy

C) hayat D) koruyucu 

4. 
“Kitapta Meryem’i de okuyup an. Hani 
o, evinden ayrılarak doğu tarafına çe-
kilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde 
çekmişti. Derken ona ruhumuzu (Ceb-
rail a.s.) gönderdik; ruh ona tam bir in-
san şeklinde göründü.” (Meryem suresi, 
16 ve 17. ayetler)

Verilen ayetlerde meleklerin hangi özel-
liğine değinilmiştir?

A) Görünmezler. 

B) Manevi varlıklardır. 

C) Allah dilerse melekler maddi varlıkların 
şekline girebilmektedir. 

D) İnsanlar gibi uyku, dinlenme, beslenme 
gereksinimleri yoktur. 
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5. 
Her ne kadar insanlar, melekleri göremeseler de melekler inanan insanların iyiliği için dua 
ederler. Zor zamanlarda inanan insanlara yardım eder ve onları kötülüklere karşı korurlar. 

Buna göre melekler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanları korurlar. 

B) İnsanlara yardım ederler.

C) İnsanların iyiliği için dua ederler. 

D) İnsanlara gayb ile ilgili bilgi verirler. 

6. 
“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de (iman ettiler). Her 
biri, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara suresi, 285. 
ayet)

Bu ayette imanın şartlarından hangisi yer almamıştır? 

A) Allah’a iman 

B) Kitaplara iman 

C) Meleklere iman 

D) Ahiret gününe iman 

7. 

“Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa insan bilsin ki o ses, melek tarafındandır, 
Allah’tandır. Bundan ötürü Allah’a hamdetsin ve o yolu tutsun! …” 

Bu hadisten çıkarılabilecek en genel sonuç hangisidir? 

A) Melekler insanların gönüllerine iyiliği telkin eder. 

B) Bütün davranışlar içten gelen sese göre şekillendirilmelidir. 

C) Allah’ın yolunu bulabilmek için meleklerden yardım istenmelidir. 

D) Allah’a hamdetmek için meleğin sesinin insan içinde olması gerekir. 
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8. Yaptıklarının melekler tarafından yazıldığını ve bunlardan ahirette sorumlu tutulacağını 
bilen kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? 

A) İbadetlerini düzenli yerine getirmesi

B) Anne babasına saygılı davranması 

C) İhtiyaç sahibi insanların yardımına koşması 

D) Ahlak dışı davranışları kendine örnek alması 

9. 

Meleklere inanan insan, kararlı ve çalışkan olmaya önem verir. Zorluklar karşısında yılgınlığa 
düşmez, ümitsizliğe kapılmaz. Çünkü inanan kişi, sıkıntılı anlarında Allah’ın melekler aracılı-
ğıyla kendisine yardım edeceğini bilir.

Bu parçada, insanın davranışları ve kararları üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi 
daha fazla vurgulanmaktadır? 

A) İman etmenin 

B) Sabırlı olmanın 

C) Kararlı olmanın 

D) İbadet etmenin
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1. 
Ölüm yok olmak değil, yeni 
bir hayatın başlangıcıdır.

Toprağa atılan tohumlardan türlü
türlü bitkilerin çıkması 

Fer

Meh

İn

Sonbaharda kuruyan bir ağacın
ilkbaharda yeniden yeşermesi

Koza hâline dönüşen bir tırtılın
kendisine hiç benzemeyen bir
kelebeğe dönüşmesi

Öğretmenin verdiği bilgiyi hangi öğren-
cilerin örnekleri desteklemektedir? 

A) Feride

B) Mehmet 

C) Feride ve Mehmet 

D) Feride, Mehmet ve İnci

2. 
“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı 
örnek getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürü-
müş kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De 
ki: Onları ilk defa yaratmış olan dirilte-
cek…” (Yâsîn suresi, 78 ve 79. ayetler) 

Bu ayetlerde aşağıdaki kavramlardan 
hangisi vurgulanmaktadır? 

A) Mahşer B) Mizan

C) Ba’s D) Kıyamet 

3. 
“Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret 
ise kalıcı yurttur. Geçici evinizden kalıcı 
yurdunuza azık alın. Bedeniniz dünya-
dan çıkmadan önce, kalbinizi dünyadan 
çıkarın. Dünyada imtihan ediliyorsunuz. 
Oysa dünyadan başka bir yer için yara-
tıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar; 
‘Ne miras bıraktı?’ derler. Melekler ise 
‘Ahirete ne gönderdi?’ diye sorarlar.” 
(Hz. Ali)

Bu sözden aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Ölüm ebedi bir yok oluştur.

B) Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise 
kalıcıdır.

C) Dünya hayatı, ahiret hayatı için bir imti-
han aracıdır. 

D) İnsan, ölmeden önce davranışlarıyla 
ahirete hazırlık yapmalıdır.
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4. 
Dünya hayatının tamamen son bulduğu zamandır. 

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizan B) Mahşer C) Ölüm D) Kıyamet 

5. 
“Sizi boş yere yarattığımızı ve bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandı-
nız?” (Mü‛minûn suresi, 115. ayet)

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin bu ayetlerden çıkardığı sonuç doğru değildir? 

A) İnsanların bir kısmı, ahirette, bu dünyada yaptıklarının hesabını verecektir. 

B) Allah, insanları öldükten sonra tekrar yaratacaktır. 

C) İnsan, bu dünyadaki davranışlarından sorumludur. 

D) İnsan; oyun, eğlence olsun diye yaratılmamıştır. 

6. 

Ölümle başlayıp cennet ve cehenneme kadar uzanan, 
uzun ve çok farklı aşamaların birlikte değerlendirildiği 

bir süreci ifade eder.

Kabir hayatı Sırat (Cennet - Cehennem)

Kıyamet

Mahşer

Yeniden dirilme

Amel defteri

?

Buna göre yukarıdaki şemada soru işareti “?” ile gösterilen kutucuğa, aşağıdakilerden 
hangisinin getirilmesi uygundur?

A) Ahiret B) Mizan C) Ölüm D) İsrafil
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7. 
Allah, dünya hayatını ahirete hazırlanmamız için bir araç olarak yaratmıştır. Bu konuyu 
Kur’an’dan bir ayetle örneklendirmek istersek, ---- 

Öğretmen açıklamasını, aşağıdaki ayetlerden hangisi ile tamamlaması daha uygun olur?

A) “Kıyamet koptuğu zaman, onun gerçekleştiğini yalanlayacak kimse yoktur…” (Vakıâ suresi, 1 
ve 2. ayetler) 

B) “İnsanların hesabını görme (zamanı) yaklaştı; fakat onlar hâlâ dalgınlık içinde yüz çeviriyor-
lar.” (Enbiyâ suresi, 1. ayet) 

C) “Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri, bir gaye için yarattık. Şüphesiz kıyamet saati gele-
cektir. Onun için güzel ve yumuşak davran.” (Hicr suresi, 85. ayet) 

D) İnkâr edenler, “Kıyamet bize gelmeyecektir.” dediler. De ki: “Hayır! Gaybı bilen Rabbime an-
dolsun ki, kıyamet size muhakkak gelecektir…” (Sebe‛ suresi, 3. ayet) 

8. 
İnsanların, dünyada yaptıkları her şey kaydedilir.

Metinde bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amel defteri B) Mizan C) Haşr D) Mahşer
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1. 
“O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan 
küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da 
atılmış renkli yün gibi olacaktır. İşte o vakit, 
kimin tartıları ağır gelmişse, artık o, hoş-
nut olacağı bir hayat içinde olacaktır; ama 
kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun 
varacağı yer Hâviye’dir. Sen Hâviye’nin 
ne olduğunu ne bileceksin? O, kızgın bir 
ateştir.” (Kariâ suresi, 4 - 11. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılmaz?

A) Mizan B) Mükâfat

C) Berzah D) Ceza 

2. Yüce Allah’a karşı görevlerini yerine geti-
renlere ve iyi işler yapanlara ödül; görev-
lerini yapmayan ve kötü davranışlarda 
bulunanlara ise ceza verilmesi, adaletin 
gereğidir.

Bu metinde altı çizili kelimelerin ahiret 
hayatındaki karşılıkları aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Cennet – Cehennem 

B) Sevap – Günah 

C) Sırat – Mizan

D)  Sorgu – Sual 

3. 
“Biz, ilk yaratışta bitip yorulduk mu? Ha-
yır; onlar yeniden yaratılmaktan şüphe 
içerisindeler.” (Kâf suresi, 15. ayet) 

Bu ayette, insanların şüphe ettikleri “ye-
niden yaratılma” aşağıdakilerden hangi-
siyle ifade edilmektedir? 

A) Ba’s B) Mahşer

C) Mizan  D) Kıyamet 

4. 

İnsanların ikinci kez sur’a üfürül-
dükten sonra, Allah’ın huzurunda
toplanmalarına ne denir? 

Öğretmenin sorusunu, aşağıdaki öğren-
cilerden hangisi doğru cevaplamıştır? 

A) B)

C) D)

Mizan Ba’s

Mahşer Haşr
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5. 
“Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve 
dağlar kaldırılıp birbirine çarptırılınca, 
işte o gün olacak olmuştur.” (Hâkka su-
resi, 13-15. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki olaylardan han-
gisinden bahsedilmektedir? 

A) Ba’s  B) Mizan

C) Mahşer  D) Kıyamet 

6. 
“O gün biz onları bırakırız, onlar dalga 
dalga birbirine karışırlar. Sonra sûra 
üfürülür de onları toptan bir araya getiri-
riz.” (Kehf suresi, 99. ayet)

Bu ayette, aşağıdaki meleklerden hangi-
sinin görevinden söz edilmiştir?

A) Azrail  B) Mikail

C) İsrafil D) Cebrail 

7. 
Kıyamet --?-- Ba’s ---- Haşr ---- Mizan 
----

Ahireti yeterince anlayabilmek için, bi-
linmesi gereken kavramların bir kısmı, 
şemada verilmiştir. 

Buna göre soru işareti “?” ile gösterilen 
yere, getirilebilecek en uygun sözcük 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hac  B) Ecel

C) Abdest D) Zekât 

8. 
İnsanların İsrafil’in sur’a ikinci
üflemesinden sonra dirilerek
dünyada yaptıklarının hesabını 
vermek için toplandıkları
meydana verilen isimdir. 

Öğretmen aşağıdakilerden hangisini 
açıklamıştır?

A) Haşr  B) Ba’s

C) Mahşer D) Mizan
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9. 
“Hz. Ömer şöyle dedi: Bir gün Peygamberimizin huzurunda bulunduğumuz bir sırada, beyaz 
elbiseli, hiçbirimizin tanımadığı bir adam çıkageldi. Peygamber’in önüne oturdu ve: ‘Kıyamet 
ne zaman kopacak?’ diye sordu. Peygamberimiz, ‘Kendisine soru yöneltilen, bu konuda so-
randan daha bilgili değildir.’ cevabını verdi… Daha sonra Peygamberimiz, ‘Ey Ömer! Soru 
soran kişi kimdi, biliyor musun?’ buyurdu. Ben, ‘Allah ve Resulü bilir.’ dedim. Peygamberimiz, 
‘O, Cebrâil’di ve o size dininizi öğretmeye geldi.’ buyurdu.”

Aşağıdakilerden hangisi, bu hadisten çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir? 

A) Cebrail, Peygamberimiz’e kıyametin ne zaman kopacağını bildirmiştir. 

B) Kıyametin vaktini Allah’tan başka kimse bilmemektedir. 

C) Peygamberimiz, vahiy meleği ile görüşebilmektedir. 

D) Kıyametin vaktini Cebrail de bilmemektedir.

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? 

A) “Bugün, kimseye haksızlık yapılmaksızın herkese kazandığının karşılığı verilir. Şüphesiz Al-
lah, hesabı çabuk görendir.” (Mü‛min suresi, 17. ayet) 

B) “Biz, ilk yaratışta bitip yorulduk mu? Hayır; onlar, yeniden yaratılma konusunda şüphe içeri-
sindeler.” (Kâf suresi, 15. ayet) 

C) “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı örnek getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri 
kim diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek…” (Yâsîn suresi, 78-79. 
ayetler) 

D) “Allah’ın gücünün delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Biz onun üze-
rine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah, mutlaka 
ölüleri de diriltir…” (Fussılet suresi, 39. ayet)
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1. 
Mahkemeler ve güvenlik güçleri kanun-
ları çiğneyenlerin, kötülük yapan ve suç 
işleyenlerin cezasını vermek için çalış-
maktadır. Ancak yine de toplumsal ha-
yatta bazı suçlar cezasız kalmakta ve 
kötülük yapan bazı kişiler de çeşitli yol-
larla kanunlardan kaçmaktadırlar. İşte 
böylesi durumlarda ----

Bu metni, İslam inancına göre en iyi ta-
mamlayan ifade aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Toplumun bütün fertleri, adaletin sağlan-
ması için mahkemelere destek olmalıdır.

B) Ahirete iman, ilahi adaletin sağlanması 
yönünde, insana umut vermektedir. 

C) Yasalardaki eksiklikleri tespit ederek, 
gerekli önlemler alınmalıdır. 

D) Her insan, kendi adaletini kendisi sağ-
lamalıdır. 

2. 

“Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse 
ona, getirdiğinin on katı vardır. Kim de 
kötülükle gelirse o, sadece getirdiğinin 
dengiyle cezalandırılır. Onlar, haksız-
lığa uğratılmazlar.” (En‛âm suresi, 160. 
ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çı-
karılmaz? 

A) Dünyada kötülük yapanlar karşılığını 
aynıyla görür. 

B) İyilik yapmak, insanın fıtratında bulunan 
bir özelliktir. 

C) İyilik yaparak ahirete gidenler bunun 
karşılığını fazlasıyla alırlar. 

D) Dünyada yapılanların karşılığı ahirette 
görülecektir. 

3. 
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu 
görür; kim zerre miktarı şer (kötülük) iş-
lemişse onu da görür.” (Zilzâl suresi, 7 
ve 8. ayetler)

Bu ayetin verdiği mesaja uygun olan 
atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hazıra dağ dayanmaz. 

B) Ne ekersen onu biçersin.

C) Her koyun kendi bacağından asılır. 

D) Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söy-
ler.

4. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ahirete 
imanın faydaları konusunda yanlış bir 
bilgi vermiştir? 

Ölümsüzlük isteği ile yara-
tılan insana, bu yönde 
umut verir.

A)

B)

Tunahan

Mertcan

C)

D)

Nazlı

Ayşe

İnsan hayatına belirli bir
gaye kazandırır.

Yaptıklarından hesaba çe-
kileceğine inanan bir kimse,
erdemli bir yaşam sürmeye
çalışır.

İbadetlerinin ve ahlakî yü-
kümlülüklerinin farkında olur.
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5. I. Merhametli olur.

 II. Adaletli olur. 

 III. Tutumsuz davranır. 

 IV. Zor durumlar karşısında hakkını savunmaz.

 V. Hayvanlara zulmetmez. 

Dünya hayatında yapılanların ahirette karşılığının olduğuna inanan insan, yukarıda veri-
lenlerden hangilerini yapmaz? 

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V

6. 
“İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olandır.” (Hadis-i Şerif) 

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Ölüm, bir yok oluş değildir. 

B) Ahiret için çalışmak akıllıcadır. 

C) Ölüm, insan için bir gerçekliktir.

D) Ölmek, tüm sevdiklerini kaybetmektir.

7. “… Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplana-
caklardır.” (En‛âm suresi, 38. ayet)

Bu ayette bahsedilen toplanmaya, aşağıdaki isimlerden hangisi verilir? 

A) Mahşer B) Haşr C) A’raf D) Ba’s
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8. 
“Kim küçücük bir hayır işlemişse onun karşılığını alır; kim küçücük bir kötülük işlemişse de 
onun karşılığını alır.” (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler) 

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 

A) Mal ve mülk Allah’ındır. 

B) Dünyada iyi olmak emredilmiştir.

C) Dünya, kötülerin dünyasıdır.

D) Dünya, ahiretin tarlasıdır.

9. 

Mustafa

Ba’s: Yeniden diriliş 
Haşr: Toplanma 
Mahşer: İlahi adalet terazisi 
Mizan: Toplanılacak yer 

Mustafa’nın verdiği bilgilerden yola çıkarak hangisi söylenebilir?

A) Ba’sı yanlış bilmektedir.

B) Haşrın tanımını yanlış vermiştir. 

C) Mahşer ve mizanı karıştırmaktadır. 

D) Mizanı doğru bilmektedir. 

10. 
 l. Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç noktasıdır.

 ll. Yaşam sadece bu dünyadadır; ölümle her şey biter. 

 lll. Ahireti kazanmak, kişinin dünyadaki hazırlığına bağlıdır. 

 lV. Ölüm bir başlangıç değil yok oluştur. 

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) ll ve lV  B) l ve ll C) ll ve lll  D) l ve lV 


